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alO professor José de Souza Filho (51), de Cia-

norte, recebeu um atestado médico de afasta-
mento do trabalho por 15 dias, para se recupe-
rar de uma uma conjuntivite alérgica e do agra-
vamento de um glaucoma. Para sua surpresa, o 
governo Ratinho Junior autorizou apenas sete 
dias. Assim como ele, outros(as) servidores(as), 
de todas as regiões do Paraná, estão procuran-
do a APP-Sindicato para denunciar dificuldades 
com a Perícia Médica do funcionalismo estadual.

De acordo com o secretário de Saúde e Pre-
vidência da APP-Sindicato, professor Ralph 
Charles Wendpap, o atendimento já era ruim e 
piorou neste período de pandemia, agravando 
os problemas de saúde da categoria. “Estão de-
morando para dar resposta, não concedendo o 
tempo de afastamento prescrito pelos médicos 
e negando pedidos de readaptação com a ale-
gação de que neste período as atividade podem 
ser realizadas de forma remota, mas isso não é 
verdade”, comenta.

O dirigente explica que é necessário analisar 
cada caso, mas que, provavelmente pela falta de 
profissionais, a Perícia estaria aplicando respos-
tas iguais ou semelhantes para todos os pedi-
dos. “Não é culpa nossa (a falta de funcionários 
na Perícia Médica) e o governo precisa resolver. 
Não é justo que soframos pela incompetência do 
governo”, disse.

“Eu me sinto revoltado e desrespeitado, pois 
normalmente não obtemos os dias necessários 
para o tratamento, conforme as orientações mé-
dicas prescritas, e, ao retornar às atividades an-
tes do complemento do tratamento, pode-se ter 
um prejuízo maior na saúde”, conta o professor 
José de Souza Filho, que tem 30 anos de carreira.

No caso da professora Débora Timoteo de 
Oliveira, de Curitiba, que faz tratamento para 
conter dores crônicas, a Perícia Médica negou 
pedido de afastamento e de readaptação e ain-
da determinou seu retorno ao trabalho. Como 

Servidores(as) denunciam 
Perícia Médica e APP-Sindicato 
cobra soluções
Educadores(as) relatam atendimento desumano; situação que já era ruim, piorou durante a 
pandemia do novo coronavírus

“Eu me sinto 
revoltado e 
desrespeitado, 
pois normalmente 
não obtemos os 
dias necessários 
para o tratamento, 
conforme as 
orientações 
médicas prescritas, 
e, ao retornar às 
atividades antes do 
complemento do 
tratamento, pode-
se ter um prejuízo 
maior na saúde” 

Depoimento do 
professor José de 
Souza Filho, que tem 
30 anos de carreira.

APP-Sindicato cobra vacinação 
contra a gripe para todos(as) 
educadores(as)

Atenção professores(as) das escolas públi-
cas paranaenses para a última etapa da cam-
panha de vacinação contra a gripe H1N1, que 
se encerra no dia 5 de junho. Vocês, professo-
res(as), integram o público-alvo dessa tercei-
ra fase, encerrando assim o ciclo das vacinas, 
segundo critérios do Ministério da Saúde do 
alto risco de exposição ao vírus. As doses da 
vacina são aplicadas em todo o estado. A va-
cinação é rápida, segura e preventiva, sendo 
que deve ser feita anualmente.

A direção da APP-Sindicato reforça a im-
portância da inclusão dos(as) funcionários(as) 
públicos(as) nessa demanda. A secretária de 
Funcionários(as), Nádia Brixner, denuncia o 
fato de tanto o governo federal como o es-
tadual não incluírem os(as) funcionários(as) 
de escola nos grupos que precisam receber 
a imunização. 

“Pelo quarto ano consecutivo, nós da 
APP-Sindicato, fizemos contato com a Se-
cretaria da Saúde e a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
com o Ministério da Saúde, para que os fun-
cionários estivessem nos grupos prioritá-
rios. Mas, não tivemos manifestação do Mi-
nistério da Saúde, e a Secretaria da Saúde 
do Paraná diz que é uma campanha nacional 
e não pode fazer alterações, mas, que esse 
segmento da escola pode receber a vacina-
ção com o excedente”.

Vacinas excedentes – Todos os anos acon-
tece um excedente de vacinas após a campa-
nha dos grupos preferenciais e que podem ser 
destinados a qualquer pessoa que for buscar 
nos pontos disponíveis – fica aqui o alerta da 
direção da APP-Sindicato para que os(as) fun-
cionários(as) busquem a vacinação.

“Em alguns municípios os agentes edu-
cacionais foram vacinados sem nenhum pro-
blema. Queremos que o governo do estado 
olhe para os funcionários de escola com a 
mesma responsabilidade de alguns municí-
pios. Ainda mais agora no meio da pandemia 
do coronavírus. Desde o final de março, são 
os funcionários que estão nas escolas fazen-
do as entregas dos kits da merenda, do leite, 
atendendo a comunidade escolar. Exigimos 
um olhar mais humano e de proteção à saú-
de dos nossos funcionários e funcionárias de 
escolas”, disse Nádia.

Campanha de 
vacinação contra 
a gripe termina 
dia 5 de junho

não conseguiu realizar as atividades exigidas, ela 
pediu férias para conseguir tratar da sua saúde.

“As dores estão constantes e piorando. O mé-
dico pediu pra que eu voltasse a tomar morfina e 
me receitou algumas injeções. Como eu não con-
sigo continuar trabalhando, eu pedi férias. Eles 
me concederam, mas eu acho injusto, sabendo 
que é meu direito ter o tratamento de saúde”, 
desabafou a professora.

No processo enviado ao governo, a profes-
sora Débora anexou uma declaração onde seu 
médico, especialista em ortopedia e traumato-
logia descreve seu histórico de saúde e declara 
que a paciente “deverá ser readaptada para ou-
tra função que não exija esforço físico de nenhu-
ma espécie”.

Para Wendpap, a situação é desumana. Ele 
informa que os(as) trabalhadores(as) da Educa-
ção estão recebendo assessoria jurídica do sin-
dicato e que a APP-Sindicato solicitou uma reu-
nião com a chefia da Perícia Médica para cobrar 
soluções imediatas.

Professora Débora de Oliveira mostra quantidade de atestados médicos 
recusados pelo governo.


